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Op 28 september hebben we na samenkomst in De Johanneshoeve een drankje en 
maaltijd genuttigd die André had voorbereid. Daarna een bezoek gebracht aan het 
Veenmuseum in het kader van het Combikansen project Engbertsdijksvenen, waaraan 
wij als club een nog te bepalen bijdrage willen gaan leveren.

Voorzitter René Horsselenberg was weer 
van de partij en opende de bijeenkomst.

CITATEN Paul P. Harris 
(oprichter van Rotary)

“De mens heeft affiniteit met zijn 
medemens, ongeacht ras, geloof 
of politiek, en hoe groter de varië-
teit, hoe meer levenslust. Alles wat 
vriendelijkheid nodig heeft, is een 
sportieve kans; het zal voor zichzelf 
zorgen in elk bedrijf.”   
— A Road I Have Travelled, THE 
ROTARIAN, februari 1934

In een andere ruimte dan gebruikelijk werd een drankje en de maaltijd genuttigd.

Kort na 19.00 uur gingen we op weg 
naar het veenmuseum gelegen aan de 
Paterswal 11, 7671 TB Vriezenveen. Daar 
werden we welkom geheten door voorzit-
ter Jeroen Klinkhamer en penningmeester 
Berthil Krikken namens het bestuur van 
Stichting Het Veenmuseum:  
www.veenmuseum.nl/het-veenmuseum/.

Jeroen Klinkhamer had special voor onze 
club een presentatie gemaakt, aanslui-
tend op de doelstelling van het bezoek. 
Het Veenmuseum is een uniek en klein-
schalig buitenmuseum, dat is ontstaan 
vanuit Westerhaar-Vriezenveensewijk in 
1979 en geheel wordt ontwikkeld en 
onderhouden door 60-80 vrijwilligers.

Voorzitter Jeroen Klinkhamer

Gedurende het openingsseizoen van april 
tot november brengen ca. 12000 bezoe-
kers een bezoek aan Het Veenmuseum, in 
de winter wordt tijdens de vernatting het 
onderhoud gedaan.

Het Veenmuseum werkt samen met 
diverse partijen, zoals het Veenschap 



(schaapskooi), Staatsbosbeheer (SBB), 
Meekoppelkansen Twenterand, ge-
meente Twenterand, provincie Overijs-
sel en diverse collega-musea. 
 
Er is breed draagvlak voor Het Veenmu-
seum, diverse bedrijven bieden onder-
steuning en vanuit subsidies, schenkin-
gen (ANBI instelling) en vrije giften van 
het publiek komen financiële middelen 
binnen. Entree wordt principieel niet 
geheven, omdat de filosofie van de 
Stichting is dat de cultuurhistorie moet 
worden gewaarborgd waarbij Het 
Veenmuseum laagdrempelig toeganke-
lijk moet zijn en blijven voor iedereen.

Vanuit Meekoppelkansen Twenterand 
(Combikansen project Engbertsdijks-
venen) is er een koppeling met de 
omliggende gemeenten Hardenberg en 
Tubbergen, waarbij de gemeente Twen-
terand voor 98 % eigenaar is en de 
proces begeleidende rol op zich heeft 
genomen. Dagmar Boerrigter, die in 
augustus een lezing bij onze club heeft 
gehouden, is daarbij betrokken.

De laatste jaren zijn er vele ontwikke-
lingen geweest in Het Veenmuseum: 
de presentatieruimte is geheel ver-
nieuwd en gemoderniseerd, waarbij 
alle foto’s in de ruimte authentiek zijn 
en binnen een straal van 5 km rond 
Het Veenmuseum zijn gemaakt. Alles 
is gedigitaliseerd en aan de hand van 
de interactieve presentatie apparatuur 
kan iedere vrijwilliger zowel zijn eigen 
toegespitste verhaal als het algemene 
verhaal vertellen. Via een QR scan code 
bij de foto’s en beschrijvingen kan de 
tekst in dialect worden voorgelezen op 
de eigen smartphone van de bezoekers.

In de expositieruimte is een maquette 
gebouwd waar automatisch het hele 
verhaal rond de turfwinning wordt 
uitgelegd in 10 minuten tijd. Daardoor 
hebben alle bezoekers de gelegenheid 
de informatie tot zich te nemen, ook 
als er geen vrijwilliger beschikbaar is 
om uitleg te geven. Mede door een 
grote schenking van een donateur 

Soorten turf.

Mooie  ingerichte ontvangstruimte met veel foto’s 
op de wanden. Al deze foto’s gemaakt in een 
straal van 5 km. rondom het veenmuseaum.

Scan de QR code vanaf uw mobiele telefoon en 
geniet van gesproken dialect.In de expositieruimte is een maquette 

gebouwd

zijn recentelijk eigen verkoopartikelen 
opgezet om extra inkomsten te genere-
ren, zoals tekstegeltjes, kleurpotloden 
e.d. en het Veenmuseum schaapje.

Ten aanzien van de toekomstige 
ontwikkelingen verwacht Het Veen-
museum te groeien naar ca 20000 
bezoekers per jaar. Per juli 2021 is een 

Leader subsidie ontvangen als me-
definanciering voor o.a. een Natuur 
Belevings Centrum (NBC) als onderdeel 
van Meekoppelkansen Twenterand en 
waarmee de realisatie van de functie 
van Het Veenmuseum als de Poort van 
de Engbertsdijksvenen kan worden 
ondersteund. Een grote wens is om in 
analogie van de Heideslak van Staats-



bosbeheer op de Sallandse Heuvelrug 
een Veenmol te realiseren voor rond-
ritten in de Engbertsdijksvenen. Er 
worden dan ook doorlopend nieuwe 
vrijwilligers gevraagd.

Wij willen als Rotaryclub graag een 
(deel)project voor Het Veenmuseum 
ondersteunen, waarbij wij als club 
gezamenlijk activiteiten kunnen ont-
wikkelen, dit zou bijvoorbeeld kunnen 
in de realisatie van de Veenmol, een 
natuurbelevingspad, bijdragen aan de 
bouw van het Schooltje (waarvoor het 
bestemmingsplan al rond is) of geza-
menlijke hand en spandiensten als club.
We hebben afgesproken dat we van 
beide zijden nadenken over eventu-
ele mogelijkheden en dat Rotaryclub 
Twenterand contact zal opnemen als er 
concrete voorstellen zijn. 

De voorzitter bedankt Het Veenmuse-
um en overhandigt het bekende vogel-
huisje aan voorzitter Jeroen Klinkhamer 
als dank voor de inspirerende avond

Dank aan:
René Horsselenberg voor de gemaakte 
notulen.

Laatste nieuws:
Jan Doldersum heeft aangegeven lid te 
willen worden van onze club.

Jarig:
Afgelopen maand september waren 
jarig:
16 sept. Karin de Haart
29 sept. Niek Hofstee

Nog van harte proficiat.

DE DISCON 2921
Onder de titel ‘werkgeluk’ vond op 
29 september jl de Discon 2021 van 
district 1560 plaats, georganiseerd door 
Rotaryclub Voorst.  

Zo’n 200 Rotarians waren te gast in het 
splinternieuwe en hypermoderne AFAS 
Experience Center in Leusden. Gouver-
neur Marja van Rheenen stond voor 
deze gelegenheid de ambtsketen graag 
af aan IPDG Bert Jansen, die het thema 
van de middag kort toelichtte. Dochter 
en dagvoorzitter Froukje Jansen leidde 
ons op sprankelende wijze door het 
programma en praatte de sprekers vak-
kundig aan elkaar. AFAS’ CEO Bas van 

der Veldt (‘stop liefde in medewerkers 
= blije klanten’), cabaretier en Rotarian 
Jörgen Raymann (‘de 5G-connectie’) 
en de geluksonderzoeker Leo Bormans 
(‘hooptimisme’) diepten het thema 
‘werkgeluk’ op humoristische en soms 
ontroerende wijze uit. 

Aan ieder van de 5 goede doelen die 
de informatiemarkt verzorgden werd 
een donatie van € 2.500,- overhan-
digd. Een voortreffelijk diner gaf de 
avond extra glans. Er was terecht klate-
rend applaus voor de gastsprekers, Bert 
Jansen, RC Voorst en AFAS voor een 
zeer geslaagde districtsconferentie!

Ook van onze club waren twee leden 
aanwezig. Berry als webmaster van 
het district en lid van rc twenterand en 
onze voorzitter René.

Hij ging nog bij de stand van POLIO 
op de foto als ondersteuning van de 
polioactie.
https://www.polio-coronavaccinatie.nl/

Ontvangshal in het AFAS experience center.


